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tt-outdoor koncept DEL
Byer vil gerne skabe en identitet og brande sig selv som unikke, smukke og sikre steder at være. Hvidt lys af en høj kvalitet
kan omdanne byens natlandskab for at fremhæve byens
arkitektur og skabe et attraktivt miljø for både besøgende og
byens borgere.
modelD er tt-outdoor Designs bud på moderne vejbelysning
med et avanceret philips optisk system og betydelig energi

side monteret

reduktion i forhold til traditionelle armaturer. modelD materialiserer tekniske og driftsmæssige hensyn i et design af høj
kvalitet, der optræder enkelt og diskret, så det tåler repetition
og falder ubesværet ind i mange typer af pluralistiske, urbane
landskaber.

top monteret
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SIKKERHED MED BELYSNING
Hvad enten det drejer sig om veje, stier eller industrianlæg – skal belysningen altid være pålidelig. Mange års erfaring i design og udvikling af produkter til udendørs belysning har gjort tt-outdoor klar til leveringen af robuste og pålidelige gadebelysnings armaturer der kan opfylde de
forskellige krav i udendørs miljøerne.
I det nordiske klima er det især vigtigt at tage højde for kvalitet af aluminiums legering og alle
fysiske samlinger mellem de anvendte materialer, for at sikre lang levetid på alle komponenter,
der er i produkt programmet under DEL kun valgt de bedste løsning og materialer som sikre en
levetid på +20år såvel som modstanden over for spidsspændinger og vejrforhold.
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Armaturspecifikation:
Materiale:

Støbt aluminium (AlSi12-LM6) som er både syrefast og
saltvandbestandig.

Lakering:

RAL 9007 Andre RAL på forsåørgsel

Afskærmning:

Glas på forsåørgsel Polycarbonat, klar/opal

Designet for reflektans i våd vej (DK) WTR
G5, D6

Montering:
På mast m. 60 mm topdiameter

Top på mast m. 60 mm topdiameter
Side på maste m. 42-48 mm dirmeter

Tilslutning:
I mast

tt-outdoor leverer og monterer ledning

Klassifikation:

IP66 , klasse II

Korrosionsklasse:

C5

Vandalklasse:

IK 09

Afskærmingsklasse:

(G3 G4 G5)

Blændingsklasse:

D6

Vægt:

3KG

Vindfladeareal:

0,053 m2 (lateralt)

Effekt mA/W:

200/12 ,400/22, 600/32, 800/42, 1000/50

Designet til cykelstier. (SW-X)

Designet til symmetrisk belysning,
f.eks. parkeringspladser, tankstationer. (V X)
G3 D6

Lyskilde & driverspecifikation:
LED med linser:

Fortimo Fastflex LED 2x8/730 X G4
Fortimo Fastflex LED 2x8/740 X G4
Stier og lokalveje, E-klasse G3/D6 Trafikveje +G5/D6 L
klasser”

Operationel levetid:

min 100.000 timer ved ta max 25°, L80B10

Temperaturområde:

-30 til +35° C

Farvetemperatur:

3000 eller 4000 Kelvin

Farvegengivelse:

min 70 Ra, typisk 75 Ra

Farvenøjagtighed:

4 Steps SDCM

Lysstrøm:

3000K: 500-5072 lm, CLO

Designet til brede veje og asymmetrisk (IV X)
G4 D6

4000K: 500-5072 lm, CLO
LED driver:

Xitanium FULL Prog LED Xtreme drivers 22W/46W

Startstrøm:
max 22 A (50% efter 290

max 22 A (50% efter 290μs)

Nominel spænding, AC:

202-254 Vac50-60 Hz

Max. forsikring:

16 A

Transientbeskyttelse:

L/N-GND: 10 kV, L-N: 10 kV

Operationel levetid:

min 100.000 timer

Dæmpning:

15-100% i valgfri perioder

Designet til veje med medium bredde op til (III X)
3 vongbaner.
G4 D6

DALI (4-leder kabel)
fase (Line switch), netspænding (AmpDim)

Designet til smalle veje og bygadebelysning.(II X)
G3 D6
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